
  

 
Komunikat Techniczny 

Runda 6 – finał 
Mariampol 

 

 Organizator  

Organizatorem cyklu „Bydgoszcz na Orientację” jest Adventure 

Sport Marek Galla 

 

 Partnerzy  

Partnerem czwartej rundy cyklu jest Nadleśnictwo Żołędowo 

 

  Termin  

Niedziela 8 marca 2020r.  

Start pierwszych zawodników o godzinie 10:00 
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 Centrum zawodów  

Centrum zawodów znajdować się będzie na boisku nieczynnej 

szkoły przy ul. Tatrzańskiej 21. Dojazd od strony Fordonu ulicą 

Sudecką w kierunku na Jarużyn, lub dojazd od strony Szosy 

Gdańskiej przez Jarużyn w stronę Fordonu. Można dojechać 

autobusem do pętli „Tatrzaskie” (800m od bazy) lub tramwajem do 

pętli „Łoskoń” (1km od bazy). 

Parking znajdować się będzie również na boisku szkolnym. 

Przy bazie znajduje się boczna furtka którą wychodzi się do 

lasu na start i metę. Start znajdować się będzie 300m od bazy w 

kierunku na Jarużyn. Droga na start będzie oznakowana taśmami. 

Prosimy iść lasem, nie wchodzić na asfalt. 

 

GPS: 53°10'33.3"N 18°09'34.9"E 

https://goo.gl/maps/cUQJkUEE314iPqyE9 

 

BAZA 

https://goo.gl/maps/cUQJkUEE314iPqyE9
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 Biuro zawodów  

Biuro zawodów będzie czynne od godziny 8:30 do godziny 

10:00. 

W biurze zawodów należy uiścić opłatę startową oraz odebrać 

chip elektroniczny do potwierdzania obecności na punktach 

kontrolnych. 

 

 

 

 

Dojście na 

START 

Furtka 

BAZA 

Parking 

Brama 
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 Organizacja startu  

Start zawodników/zespołów na każdej trasie będzie się odbywał 

co 1 minutę.  

Minuty startowe będą dostępne na stronie organizatora 

najpóźniej na 24 godziny przed planowanym startem.  

Każdy z zawodników/zespołów musi zjawić się przed startem 

na co najmniej 2 minuty przed swoją godziną startu.  

Przed startem znajdują się dwa boxy startowe, w każdym 

spędza się 1 minutę: 

BOX 1: kontrola na liście startowej, 

BOX 2: odbiór map, przygotowanie do startu 

 Mapa  

Mapa „Mariampol”; Skala 1:10 000; Aktualizacja: styczeń 2020; 

Warstwice co 2,5m. 

 Trasy  

Trasa Długość Liczba punktów kontrolnych 

Długa 7050 m 22 

Średnia 5150 m 19 

Krótka 3330 m 11 

 

Kolejność zaliczania punktów jest obowiązkowa. Długość trasy 

liczona jest w linii prostej, rzeczywisty dystans pokonany przez 

zawodnika może różnić się w zależności od obranej trasy między 

punktami. 



s. 

Komunikat Techniczny „Bydgoszcz na Orientację” - Runda 6 finał 
 

 5 

 Punkty kontrolne  

Punkty kontrolne w lesie będą oznakowane biało-

pomarańczowym „lampionem”. 

Potwierdzenie punktów odbywa się za pomocą systemu 

elektronicznego SPORTident. W przypadku zgubienia lub nie 

zwrócenia chipa, zawodnik zobowiązany jest do pokrycia jego 

kosztów. 

 Zgłoszenia  

Do udziału w zawodach zgłosić się można poprzez formularz na 

stronie organizatora (www.bno.bydgoszcz.pl) w terminie do 

6 marca 2020r (piątek) do godziny 12:00. Będzie możliwość 

zapisów na miejscu (limit ograniczony do 10 osób na każdą 

kategorię). 

Opłata startowa wynosi 15 zł dla osób dorosłych oraz 5zł dla 

dzieci i jest płatna przelewem na konto lub w biurze zawodów przed 

startem. Osoby płacące przelewem, podczas przypisywania minut 

startowych, będą losowane przed osobami płacącymi na miejscu 

gotówką. W przypadku płatności w piątek prosimy o informację. 

Konto organizatora: 

Deutsche Bank 86 1910 1048 2667 4028 0767 0001 

Adventure Sport Marek Galla 

ul. Różana 4 

64-234 Mochy 

Tytuł: BnO6 + trasa + imię i nazwisko/nazwa drużyny 

 

http://www.bno.bydgoszcz.pl/
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 Limit czasu  

Nie wprowadzamy limitu czasu na przebycie trasy. Punkty 

kontrolne zaczniemy zbierać na 2h po starcie ostatniego zawodnika 

zaczynając od tych ustawionych najdalej od startu. Jest to czas, w 

którym każdy zawodnik powinien w tempie spacerowym poradzić 

sobie z trasą. 

 

 Podsumowanie cyklu  

Zakończenie cyklu rozpocznie się o godzinie 13:00. Wręczone 

zostaną: 

 nagrody, statuetki i dyplomy dla najlepszych zawodników; 

 nagrody, statuetki i dyplomy dla najlepszych sprinterów; 

 dyplomy dla zawodników, którzy ukończyli wszystkie 6 

startów; 

 dyplomy i mały upominek dla dzieci. 

 

 

 Wyniki  

Wyniki zawodów będą udostępnione na stronie organizatora do 

24h po zakończeniu zawodów. 

 


